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OF. GDIL/ALES Nº 206/2019 
 

 

                                                                               Vitória, 11 de dezembro de 2019. 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor,  
Deputado Erick Musso 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
 
 
Assunto: Comenda Arautos da Paz. 

 
 

Senhor Presidente, 
 
 

A Deputada Estadual abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas 

constitucionais, vem respeitosamente por meio deste, indicar o CENTRO DE 

DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS – CDDH-SERRA para receber a Comenda 

Arautos da Paz na Sessão Solene referente aos 30 anos de martírio do Pe. 

Gabriel Félix Roger Maire, que acontecerá no dia 17/12/2019, às 18h30 no 

Plenário Dirceu Cardoso. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

IRINY LOPES 
Deputada estadual – PT/ES 
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JUSTIFICATIVA 

 

“Padre Gabriel Sua Luta não Foi em Vão!” essa foi à frase, a palavra de ordem 

utilizada por várias entidades de luta em defesa dos direitos humanos e em defesa 

da vida. 

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra, sempre atuou na defesa da 

vida da dignidade humana, em prol da igualdade, da fraternidade e solidariedade 

entre as pessoas. Comunga desde sua fundação com os ideais de Padre Gabriel. 

No ano do seu assassinato assim escreveu no jornal “Ferramenta” boletim da 

pastoral operaria da arquidiocese de Vitória, edição especial de janeiro de 1990.  

“Nos membros do CDDH da Serra, que temos um compromisso com a vida, não 

podemos ficar calados diante da morte do Padre Gabriel, que foi um modo de 

calar a boca de quem Luta pela vida em plenitude. Isto está acontecendo para que 

o povo continue desorganizado, escravo e morrendo. Não podemos concordar 

com a morte de nosso povo. Por isso queremos, como entidade que defende o 

direito à vida, ser eco do profetismo deste companheiro, irmão, pastor e profeta. 

GABRIEL, MORRE UMA VOZ, NASCE UM GRITO.” Assim tem sido a atuação do 

CDDH da Serra. 
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